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Priame dane:
••

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR
Finančného riaditeľstva SR vydalo stanovisko k zahŕňaniu nákladov na poradenské a právne
služby do základu dane až po zaplatení.

••

Usmernenie Finančného riaditeľstva SR
Finančného riaditeľstva SR vydalo usmernenie k zdaňovaniu peňažných a nepeňažných plnení
poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je súčasne aj poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
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Nepriame dane:
••

Informácia o zavedení prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach na príjemcu plnenia
Ministerstvo financií SR predložilo vláde SR „Informáciu o zavedení prenesenia daňovej povinnosti
na príjemcu plnenia pri stavebných prácach“. Účinnosť tejto legislatívnej zmeny sa plánuje od 1. januára
2016.

••

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH
• Rozsudok C-584/13 Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA a
Mapfre warranty SpA  – Poistné plnenia a oslobodenie od DPH
Poskytnutie služieb spočívajúcich v tom, že spoločnosť nezávislá od predajcu ojazdených vozidiel
po zaplatení paušálnej sumy poskytne záruku pre prípad mechanických porúch, predstavuje poistné
plnenie oslobodené od DPH. Predaj ojazdeného automobilu a poskytnutie záruky v predmetnej veci
by v zásade mali predstavovať odlišné a nezávislé plnenia.
• Spojené rozsudky C-108/14 a C-109/14 – Nadobudnutie podielov v komanditnej spoločnosti Právo na odpočet DPH a posúdenie hospodárskej a nehospodárskej činnosti
DPH prislúchajúca výdavkom vynaložených holdingovou spoločnosťou v súvislosti s nadobudnutím
podielov v dcérskych spoločnostiach sa môže vo všeobecnosti odpočítať v plnom rozsahu, ak
sa holdingová spoločnosť zapája do riadenia týchto spoločností a pri tejto príležitosti vykonáva
hospodársku činnosť.

1

08

Právne:
••

Novela zákona o službách zamestnanosti
Navrhovaná novela by mala predovšetkým priniesť zníženie administratívnej záťaže
pre zamestnávateľov.

••

Novela zákona o sociálnom poistení
Navrhovaná novela by mala priniesť zvýšenie materskej pre pracujúcich rodičov.

••

Návrh zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov
Návrh zákona prináša jednotné pravidlá pre vysielanie zamestnancov v rámci členských štátov EÚ.

••

Návrh zákona o finančnej kontrole a audite
Návrh zákona zefektívňuje systém verejnej vnútornej kontroly.

••

Novela zákona o kolektívnom investovaní
Novela zákona umožňuje využívanie nových foriem kolektívneho investovania zavedením fondov
s premenlivým základným imaním SICAV.

••

Návrh zákona o štatutárnom audite
Návrh zákona transponuje do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku legislatívu v oblasti
štatutárneho auditu.

••

Návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
Návrh zákona prináša novinku v podobe zavedenia inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských
sporov.

••

Novela Obchodného zákonníka
Novela zákona by mala zaviesť nový typ obchodnej spoločnosti tzv. jednoduchú spoločnosť na akcie.

••

Návrh Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Predkladaný návrh zákona upravuje dlhodobo pripravovanú trestnú zodpovednosť právnických osôb
na Slovensku.

••

Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákona
o e-Governmente)
Novela zákona prináša zmeny vo formálnej a výkladovej oblasti platného zákona.

••

Deloitte Legal Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Deloitte Legal Dbriefs – živých webových prenosov (podcastov) na aktuálne
právne témy.
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Účtovníctvo:
••

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov - daňová a účtovná
problematika
Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov ohľadne daňovej a účtovnej problematiky.

••

Dátum účinnosti IFRS 15 je 1. január 2018
Dňa 22. júla 2015 Rada pre medzinárodné účtovné štandardy IASB schválila odloženie dátumu
účinnosti IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi na 1. január 2018. Skoršie uplatnenie
štandardu IFRS 15 je povolené.
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Iné:
••

Vyhláška Ministerstva financií SR
Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku, ktorou sa mení rozsah daňových predpisov, ku ktorých
uplatneniu je možné vydať záväzné stanovisko Finančného riaditeľstva SR.

••

Podujatia spoločnosti Deloitte (http://events.deloitte.sk/)
•• Deloitte DPH Akadémia - jeseň 2015 - Košice
•• Deloitte DPPO Akadémia 2015 - Bratislava
•• Jesenný farmaceutický seminár Deloitte - Bratislava

••

Dbriefs
Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne
daňové témy.
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Priame dane

Stanovisko Finančného riaditeľstva
SR
Finančné riaditeľstvo SR (ďalej len „FR SR”) vydalo
stanovisko k zahŕňaniu nákladov na poradenské a
právne služby do základu dane až po zaplatení. Podľa
§ 17 ods. 19 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”)
súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú
od 1. januára 2015 výdavky (náklady) na poradenské a
právne služby, avšak v ZDP chýba odvolávka na právny
predpis, ktorý definuje poradenské a právne služby.
Finančné riaditeľstvo SR uviedlo, že v roku 2015 sa bude
postupovať rovnakým spôsobom akým sa navrhovanou
novelou ZDP má spresniť od 1. januára 2016, t. j.
príslušné ustanovenie ZDP sa aplikuje len na služby
uvedené v kóde Klasifikácie produktov 69.1 – Právne
služby a 69.2 – Služby účtovnícke, vedenie účtovných
kníh, audítorské služby, daňové poradenstvo.

Usmernenie Finančného
riaditeľstva SR
Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie k zdaňovaniu
peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
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ktorý je súčasne aj poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti.
Daň vyberaná zrážkou sa nevyberie z peňažných a
nepeňažných plnení, ak sú poskytnuté:
•

držiteľovi od iného držiteľa,

•

držiteľovi od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

•

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od iného
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Daňovník, ktorý je poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z.
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a súčasne aj držiteľom, by mal viesť
účtovníctvo tak, aby vedel preukázať, ktoré účtovné
prípady sa vzťahujú na činnosť poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti a ktoré sa vzťahujú na činnosť držiteľa,
pričom je potrebné, aby boli dodržané základné princípy
určené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (viesť
oddelenú analytickú evidenciu).
Súčasne sa v legislatívnom procese nachádza vládny
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ZDP a v ktorom
je okrem iného navrhnuté zavedenie samoplatenia dane
vyberanej zrážkou pre daňovníka, ktorý je držiteľom a
súčasne aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Priame dane
Vzhľadom na absenciu konkrétnej úpravy v súčasnosti
platnom znení ZDP a skutočnosť, že v prípade vyplácania
peňažných plnení držiteľom (platiteľom dane) inému
držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, je za správne vybratie dane podľa § 43
ods. 12 ZDP zodpovedný vyplácajúci držiteľ, od ktorého
sa v prípade neodvedenia dane správne a včas bude daň
vymáhať ako dlh, možno do nadobudnutia účinnosti
vyššie uvedených zmien ZDP odporučiť obom držiteľom
takýto postup:
•
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uzavrieť písomnú dohodu, v ktorej budú presne
vyšpecifikované tie plnenia, ktoré držiteľ vyplatí
príjemcovi týchto plnení, pri ktorých je príjemca tiež
v postavení držiteľa; na základe takejto dohody by
držiteľ (platiteľ dane) nevybral daň zrážkou
z úhrad za uvedené vyšpecifikované plnenia, pričom
v prípade potreby by obidvaja držitelia vedeli tieto
skutočnosti hodnoverne preukázať správcovi dane;
takýto postup vyplýva aj z dôvodovej správy k vyššie
uvedenému návrhu zákona,

•

ak by neboli peňažné plnenia poskytnuté držiteľom
príjemcovi týchto plnení takto vyšpecifikované,
vyplácajúci držiteľ by mal za to, že ide o peňažné
plnenia vyplatené prijímateľovi, ktorý je v postavení
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, preto by
v takomto prípade držiteľ (platiteľ dane) postupoval
podľa § 43 ods. 3 písm. o) ZDP a zrazil by daň
zrážkou.

V prípade poskytnutia nepeňažných plnení od držiteľa
inému držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, je taktiež možné odporučiť príjemcovi
týchto nepeňažných plnení, aby presne špecifikoval
nepeňažné plnenia, ktoré prijal v postavení držiteľa, a nie
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a ktoré nebudú
podliehať dani vyberanej zrážkou.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Nepriame dane

Informácia o zavedení prenosu
daňovej povinnosti pri stavebných
prácach na príjemcu plnenia
Ministerstvo financií SR predložilo vláde SR materiál o návrhu
zavedenia prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach
na príjemcu plnenia. Tuzemské samozdanenie by sa malo
uplatňovať medzi platiteľmi DPH podnikajúcimi
v sektore stavebníctva. Nebude sa však vzťahovať len
na služby stavebných prác, ale aj v takom prípade, ak bude
na základe zmluvy o dielo dodávaná celá stavba alebo jej časť
ako výsledok stavebných prác.
Cieľom navrhovaného opatrenia je riešenie nepriaznivej
ekonomickej situácie v nadväznosti na platobnú neschopnosť
odberateľov v stavebníctve a takisto snaha o elimináciu
daňových podvodov v tomto sektore. Predmetná zmena by
mala byť súčasťou novely zákona o DPH, ktorej účinnosť sa
plánuje od 1. januára 2016.

Rozhodnutia Súdneho dvora
Európskej únie v oblasti DPH
Rozsudok C-584/13: Mapfre asistencia compañia
internacional de seguros y reaseguros SA a Mapfre
warranty SpA – Poistné plnenia a oslobodenie od DPH
Predajcovia ojazdených vozidiel ponúkali kupujúcim
prostredníctvom spoločnosti Mapfre warranty záruku
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na opravy mechanických porúch. Spoločnosť Mapfre warranty
si svoje riziko finančných strát na krytie záruk poistila
v spoločnosti Mapfre asistencia. Spoločnosť Mapfre warranty sa
domnievala, že dochádza k poskytovaniu služieb a uplatňovala
na predmetné plnenia DPH, pričom spoločnosť Mapfre
asistencia platila osobitnú daň z poistných zmlúv zo súm
zaplatených spoločnosťou Mapfre warranty. Podľa uvedených
spoločností jediný zmluvný vzťah existoval medzi spoločnosťou
Mapfre warranty a predávajúcim ojazdeného vozidla.
SD EÚ sa zaoberal otázkou, či poskytnutie služby spočívajúce
v tom, že hospodársky subjekt nezávislý od predajcu
ojazdených vozidiel po zaplatení paušálnej sumy poskytne
záruku pre prípad mechanických porúch, predstavuje poistné
plnenie oslobodené od DPH, a či sa jedná o jedno nezávislé
plnenie alebo je nutné predmetné plnenia (predaj ojazdeného
vozidla a poskytnutie záruky) považovať za odlišné a nezávislé.
SD EÚ konštatoval, že pojem poistné plnenie v sebe zahŕňa
aj poskytnutie poistného krytia platiteľom dane, ktorý sám
nie je poisťovateľom, ale ktorý v rámci kolektívneho poistenia
poskytuje svojim zákazníkom takéto krytie s využitím služieb
poisťovateľa, ktorý na seba preberá poistné riziko.
Ďalej uviedol, že poistné plnenie svojou podstatou zahŕňa
existenciu zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom
poisťovacích služieb a osobou, ktorej riziká sú poistením
kryté. V každom prípade uviedol, že nezávisle od toho, či:
•

kupujúci ojazdeného vozidla uzatvorí zmluvu
so spoločnosťou Mapfre warranty a predávajúci
vystupuje iba ako sprostredkovateľ alebo

Nepriame dane
•

predávajúci uzatvára zmluvu vo vlastnom mene, ale
na účet kupujúceho alebo

•

predávajúci prevádza práva zo zmluvy, ktorú uzatvoril
vo vlastnom mene a na vlastný účet so spoločnosťou
Mapfre warranty,

pojem „poistné plnenia“ podľa článku 13/B písm. a) šiestej
smernice je dostatočne široký na to, aby pokryl každú
z týchto situácií.
SD EÚ v rozhodol, že poskytnutie služieb spočívajúcich
v tom, že hospodársky subjekt nezávislý od predajcu
ojazdených vozidiel po zaplatení paušálnej sumy poskytne
záruku pre prípad mechanických porúch, predstavuje poistné
plnenie oslobodené od DPH.
SD EÚ tiež konštatoval, že v predmetnej veci spoločnosť
Mapfre warranty je nezávislý subjekt od predávajúceho a
nie je stranou kúpnej zmluvy, preto sa nemôže táto záruka
považovať za záruku poskytnutú predávajúcim. V tejto
súvislosti SD EÚ rozhodol, že poskytnutie uvedeného plnenia
(predaj a poskytnutie záruky) predstavuje v zásade odlišné a
nezávislé plnenia.
Spojené rozsudky C-108/14 a C-109/14:
Nadobudnutie podielov v komanditnej spoločnosti Právo na odpočet DPH a posúdenie hospodárskej a
nehospodárskej činnosti
Spoločnosť Larentia + Minerva vlastní ako komanditista 98
%-ný podiel v dvoch dcérskych spoločnostiach. V daných
dcérskych spoločnostiach vykonáva administratívne a
obchodné služby za odplatu. Spoločnosť Larentia + Minerva
si uplatnila plný odpočet dane, ktorú zaplatila na vstupe
v súvislosti s nadobudnutím kapitálu od tretej strany, ktorý
slúžil na obstaranie podielov v dcérskych spoločnostiach, čo
správca dane napadol.
Ďalšia spoločnosť Marenave zvýšila svoje základné imanie
a náklady na vydanie akcií spojené so zvýšením základného
imania viedli k platbe DPH. Spoločnosť Marenave v tom istom
roku nadobudla za odplatu podiely v štyroch komanditných
spoločnostiach, v prípade ktorých sa zapájala do obchodného
riadenia. Spoločnosť Marenave si odpočítala celú sumu DPH
na vstupe súvisiacu so zvýšením základného imania, čo tiež
správca dane napadol.
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Rozsudok SD EÚ sa zaoberal spôsobom výpočtu, podľa
ktorých sa DPH zaplatená na vstupe holdingovou
spoločnosťou v súvislosti s nadobudnutím kapitálu na účely
nadobudnutia podielov v dcérskych spoločnostiach má
rozvrhnúť medzi hospodársku a nehospodársku činnosť
(keďže hospodárska činnosť zakladá nárok na odpočet DPH,
zatiaľ čo vykonávanie nehospodárskej činnosti nárok
na odpočítanie DPH nezakladá).
SD EÚ uviedol, že zapojenie holdingovej spoločnosti
do riadenia jej dcérskych spoločností predstavuje
hospodársku činnosť, ktorej vykonávanie predstavuje
transakciu podliehajúcu DPH. Na to, aby bolo možné
odpočítať DPH, musia plnenia uskutočňované na vstupe
priamo a bezprostredne súvisieť s plneniami na výstupe,
pri ktorých vzniká právo na odpočet. Právo na odpočet
je však prípustné aj pri absencii priamej a bezprostrednej
súvislosti s konkrétnym plnením na vstupe a jedným alebo
viacerými plneniami na výstupe zakladajúcimi právo
na odpočet, ak náklady na predmetné služby tvoria súčasť
všeobecných nákladov a sú ako také podstatnými prvkami
tvoriacimi cenu tovarov alebo služieb, ktoré poskytuje.
SD EÚ okrem iného rozhodol, že DPH prislúchajúca
výdavkom vynaloženým holdingovou spoločnosťou
v súvislosti s nadobudnutím podielov v dcérskych
spoločnostiach sa môže odpočítať v tomto rozsahu:
•

v plnej výške, ak sa holdingová spoločnosť zapája
do ich riadenia a pri tejto príležitosti vykonáva
hospodársku činnosť,

•

pomerne, ak sa holdingová spoločnosť zapája iba
do riadenia niektorých z nich a vo vzťahu k ostatným
nevykonáva hospodársku činnosť.

Ivana Dvořáková
idvorakova@deloittece.com

Katarína Mikovínyová
kmikovinyova@deloittece.com

Právne

Novela zákona o službách
zamestnanosti
Návrh zákona upravuje legislatívne prostredie v oblasti
služieb zamestnanosti najmä prostredníctvom znižovania
administratívnej záťaže zamestnávateľov.
Návrh zákona rozširuje definíciu zamestnávateľa na účely
zákona o samostatne zárobkovo činnú osobu, za ktorú
sa v zmysle navrhovanej legislatívy bude považovať aj
prokurista.
Novelou sa predĺži obdobie, na ktoré sa vydáva
potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného
miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením a
predĺži sa obdobie, na ktoré sa udeľuje povolenie
na zamestnanie pre štátnych príslušníkov tretích krajín
z najviac dvoch rokov na najviac päť rokov.
Súčasne sa navrhuje vytvoriť aj nový legislatívny rámec
na podporu mobility za prácou súvisiacu so zmenou
miesta pobytu občana, ktorý bol uchádzačom
o zamestnanie v evidencii najmenej tri mesiace.
Navrhovaná účinnosť novely je 31. decembra 2015,
vybrané ustanovenia 1. januára 2016.
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Novela zákona o sociálnom poistení
Cieľom návrhu je významnejšia podpora rodičov detí,
ktorí pred nástupom na materskú vykonávali zárobkovú
činnosť a boli nemocensky poistení. Navrhuje sa zvýšiť
materskú zo súčasných 65 % denného vymeriavacieho
základu na 70 %.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. január 2016.

Návrh zákona o cezhraničnej
spolupráci pri vysielaní
zamestnancov
Prostredníctvom nového zákona sa má docieliť
prehĺbenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti
vysielania zamestnancov v podobe spolupráce pri
poskytovaní informácií, kontrolnej činnosti, doručovaní
písomností a oznamovaní rozhodnutí orgánov členského
štátu o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo
sankcie a pri vynucovaní rozhodnutia členského štátu
o uložení administratívnej peňažnej pokuty alebo sankcie.
Novela zákona navrhuje nové administratívne
požiadavky, ktoré musí zamestnávateľ splniť pri vyslaní

Právne
zamestnancov na územie Slovenskej republiky, a zároveň
primerane mení a zosúlaďuje príslušné ustanovenia Zákonníka
práce.
Navrhovaná účinnosť zákona je 18. jún 2016.

Návrh zákona o finančnej kontrole a
audite
Predloženým návrhom zákona sa ruší zákon č. 440/2000
Z. z. o správach finančnej kontroly. Novým zákonom sa
má zefektívniť systém vnútornej verejnej kontroly orgánov
verejnej správy poskytnutím istoty, že verejné výdavky sa
využívajú hospodárne, efektívne a účelne.
Navrhuje sa zjednodušiť výkon finančnej kontroly, ktorá
v súčasnosti zahŕňa predbežnú finančnú kontrolu, priebežnú
finančnú kontrolu a následnú finančnú kontrolu, a to tak, že
po prijatí návrhu bude finančná kontrola pozostávať z výkonu
základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej
kontroly.
Zlúčením inštitútu následnej finančnej kontroly s vnútorným
auditom dôjde k zefektívneniu a k zjednoteniu nástrojov
kontroly z dôvodu, že v existujúcom systéme boli zriadené dva
navzájom nezávislé útvary vykonávajúce vo svojej podstate
rovnaké činnosti.
Navrhujú sa tiež ďalšie administratívne úpravy výkonu
kontroly.

Navrhovaná účinnosť novely zákona je 1. februára 2016,
vybrané ustanovenia 1. júla 2016.

Návrh zákona o štatutárnom audite
Predkladaný návrh zákona transponuje príslušnú európsku
legislatívu v oblasti auditu a ruší zákon č. 540/2007 Z. z.
o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, pričom
nahrádza pojmy „audit“ a „audítor“ pojmami „štatutárny
audit“ a „štatutárny audítor“ s cieľom zosúladiť pojmy
s príslušnou európskou legislatívou.
Navrhované zmeny sa týkajú predovšetkým rozsahu
dotknutých subjektov verejného záujmu, výboru pre audit,
zvýšenia nezávislosti a zabezpečenia systému vnútornej
kvality audítorov a audítorských spoločností, zavedenia
mechanizmov na ohlasovanie porušení príslušnej smernice,
presunu niektorých kompetencií zo Slovenskej komory
audítorov na Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
a zavedenie nových kompetencií, zavedenie nových
registračných poplatkov pre výkon auditu v subjektoch
verejného záujmu a pod.
Transponovaním príslušnej európskej smernice sa do nového
zákona zavedie povinnosť uznávať kvalifikáciu audítorov
členskými štátmi navzájom a zvýši sa tak dôraz na vzdelávanie
a etiku audítorov.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. januára 2016,
vybrané ustanovenia 17. júna 2016.

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. január 2016.

Novela zákona o kolektívnom
investovaní
Navrhovanou novelou zákona o kolektívnom investovaní sa
transponuje do slovenského právneho poriadku smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2014/91/EÚ tzv. smernica
UCITS V. Umožní sa využívanie nových foriem kolektívneho
investovania zavedením fondov s premenlivým základným
imaním známych pod skratkou SICAV. Zároveň sa
transpozíciou smernice ustanovia zmeny týkajúce sa funkcií
depozitára fondov, politiky odmeňovania manažmentu a
sankčných ustanovení.
Možnosť vytvárať tuzemské fondy SICAV rozšíri
možnosti podnikania slovenských finančných inštitúcií,
najmä správcovských spoločností a podporí ich
konkurencieschopnosť v prostredí jednotného trhu finančných
služieb v rámci EÚ.
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Návrh zákona o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov
Hlavným zámerom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň
ochrany spotrebiteľov prostredníctvom zavedenia inštitútu
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.
Spotrebiteľ bude v prípade sporu s predávajúcim oprávnený
obrátiť sa na nezávislý alternatívny orgán riešenia sporov,
ktorý bude oprávnený vykonávať nezávislé a nestranné
postupy riešenia sporov. Návrh zároveň ustanovuje
požiadavky, ktoré musí splniť právnická osoba, ktorá chce
byť zapísaná do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia
sporov, práva a povinnosti týchto subjektov a pod.
Predávajúci bude okrem iného povinný informovať
spotrebiteľa o tom, do pôsobnosti ktorého subjektu
alternatívneho riešenia sporov patrí.
Navrhovaná účinnosť zákona je 1. júl 2016.

Právne
Novela Obchodného zákonníka
Novela Obchodného zákonníka navrhuje zavedenie nového
typu obchodnej spoločnosti tzv. jednoduchej spoločnosti
na akcie (v skrátenom tvare „j.s.a.“). Predstavuje hybridnú
formu medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a
akciovou spoločnosťou. Ide však a novú formu spoločnosti,
t. j. nepredstavuje podtyp ani jednej z nich, aj keď sa na ňu
budú vzťahovať viaceré ustanovenia o akciovej spoločnosti.
Cieľom novely je podpora start-upov a investorov zavedením
novej formy spoločnosti, ktorá bude najlepšie spĺňať
ich požiadavky a zároveň umožní flexibilné nastavenie
majetkových vzťahov v rámci spoločnosti.
Akcie jednoduchej akciovej spoločnosti sa budú vydávať iba
ako zaknihované cenné papiere v rámci registra akcionárov
zriadeného centrálnym depozitárom cenných papierov a
verejne prístupného na jeho webovom sídle.
Navrhovaná účinnosť novely je 1. január 2017.

Návrh zákona o trestnej
zodpovednosti právnických osôb

Navrhované znenie novely prináša zmeny v troch hlavných
oblastiach. Navrhuje sa úprava podmienok spôsobu
autentifikácie a identifikácie prostredníctvom spresnenia tak,
aby bola zrejmá výlučná aplikovateľnosť na oblasť výkonu
verejnej moci.
Ďalšie zmeny by sa mali vzťahovať na oblasť platenia úhrad
orgánom verejnej moci zjednodušením procesov a upustenia
od niektorých formálnych funkcionalít. Treťou oblasťou,
ktorej by sa mali týkať navrhované zmeny je spresnenie
platnej právnej úpravy tak, aby sa v praxi zjednodušila
implementácia riešení resp. potenciálne oblasti
pre výkladové spory.
Navrhovaná účinnosť jednotlivých ustanovení má
priebežný charakter od 1. septembra 2015 až
do 1. februára 2018.

Deloitte Legal Dbriefs

Predkladaný návrh zákona upravuje základy trestnej
zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných
právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom
konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám.

Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.

Medzi tresty, ktoré je v zmysle navrhovaného zákona možné
právnickým osobám uložiť, patria trest zrušenia právnickej
osoby, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci,
peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní a trest zverejnenia
odsudzujúceho rozsudku.

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/aboutdeloitte/articles/dbriefs-legal.html

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. júl 2016.
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Novela zákona o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci (zákon o e-Governmente)

Program nadchádzajúcich webcastov nájdete
pod nasledovným odkazom:

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloittece.com

Účtovníctvo

Spoločenstvá vlastníkov bytov a
nebytových priestorov - daňová a
účtovná problematika
Na portáli Finančnej správy SR bola uverejnená
informácia, ktorú vydalo Finančné riaditeľstvo SR ohľadne
daňovej a účtovnej problematiky pre spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú
špecifickou formou právnickej osoby definovanou
v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
Účtovná jednotka
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú
podľa zákona o účtovníctve účtovnou jednotkou, ktorá je
povinná viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku.
Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva
Spoločenstvá môžu účtovať v sústave jednoduchého
účtovníctva, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli
v predchádzajúcom roku 200 000 EUR.
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Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch spoločenstva musia
byť jednotlivé príjmy a výdavky členené podľa druhov
za nezdaňovanú činnosť a za zdaňovanú činnosť.
Spoločenstvá účtujúce v sústave jednoduchého
účtovníctva ukladajú účtovnú závierku do registra
účtovných závierok v lehote:
a) na podávanie daňového priznania, ak má účtovná
jednotka povinnosť podať daňové priznanie,
b) podľa osobitného predpisu, ak má účtovná jednotka
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
(napr. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby),
c) do šiestich mesiacov od konca účtovného obdobia,
za ktoré sa ukladá, ak má účtovná jednotka
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva

Vedenie jednoduchého účtovníctva v spoločenstvách
upravuje opatrenie Ministerstva financií SR
č. MF/24975/2010-74.

Ak spoločenstvo nespĺňa podmienky pre vedenie
jednoduchého účtovníctva, je povinné prejsť na sústavu
podvojného účtovníctva. Prechod medzi účtovnými
sústavami je upravený v opatrení Ministerstva financií SR
č. 17 599/2003-92.

(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7492)

(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7493).

Účtovníctvo
Postupy pre vedenie podvojného účtovníctva sú
pre spoločenstvá upravené v opatrení Ministerstva
financií SR č. MF/24342/2007-74.

Dátum účinnosti IFRS 15 je
1. január 2018

(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7494).

Dňa 22. júla 2015 rada IASB jednomyseľne potvrdila
svoj návrh odložiť dátum účinnosti štandardu IFRS 15
– Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi na 1. január 2018.
Skoršie uplatnenie tohto štandardu je naďalej povolené.

Spoločenstvo má povinnosť osobitne sledovať
v účtovníctve dosiahnuté výnosy a vynaložené náklady,
ktoré vstupujú do základu dane a osobitne tie, ktoré
nevstupujú do základu dane.
Účtovnú závierku spoločenstvo zostavuje podľa
opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/17616/2013-74.
(http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7495).
Spoločenstvá účtujúce v sústave podvojného
účtovníctva ukladajú účtovnú závierku v listinnej
alebo elektronickej podobe do registra účtovných
závierok, ak má účtovná jednotka povinnosť:
a) podať daňové priznanie podľa osobitných predpisov
(napr. zákon o dani z príjmu),
b) overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona
o účtovníctve alebo osobitných predpisov
c) ukladať účtovnú závierku podľa osobitných
predpisov (napr. pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).
Výročná správa spoločenstva sa do registra účtovných
závierok ukladá v elektronickej podobe v termíne podľa
osobitných predpisov (napr. zákon o neinvestičných
fondoch, zákon o nadáciách).

Rada IASB navrhla tento odklad z dôvodu, že sa
predbežne rozhodla navrhnúť určité cielené úpravy
štandardu IFRS 15, ktoré budú zrejme niektoré účtovné
jednotky chcieť použiť súčasne s prvou aplikáciou IFRS
15. Rada IASB taktiež uznáva, že štandard IFRS 15 bol
vydaný neskôr, ako bolo plánované, a teda doba na jeho
implementáciu je kratšia, než sa predpokladalo.
V júli 2015 americká Rada pre štandardy finančného
účtovníctva (FASB) potvrdila svoj návrh odložiť o jeden
rok dátum účinnosti svojho nového štandardu pre
vykazovanie výnosov ASU 2014-09 Výnosy zo zmlúv
so zákazníkmi.
Dňa 29. júla 2015 Európska poradná skupina
pre finančné výkazníctvo (EFRAG) oznámila, že ako
dátum účinnosti pre použitie štandardu IFRS 15 v Európe
odporúča tiež 1. január 2018. Očakáva sa, že IFRS 15
bude schválený na použitie v Európskej únii v prvom
štvrťroku 2016.

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloittece.com

Podrobnejšie informácie k ukladaniu dokumentov
do registra účtovných závierok sú dostupné na portáli
finančnej správy v časti Infoservis.
Beata Krištofová
bkristofova@deloittece.com
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Iné

Vyhláška Ministerstva financií SR
Ministerstvo financií SR vydalo vyhlášku, ktorou sa mení
a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií SR č. 229/2014
Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah daňových predpisov,
ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko
Finančného riaditeľstva SR v zmysle § 53a ods. 1 zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Rozsah
daňových predpisov sa dopĺňa o tieto ustanovenia:

Pôvodne sa záväzné stanovisko vydávalo len
k posúdeniu:

•

úprava základu dane o záväzky po splatnosti podľa
§ 17 ods. 27 a 32 ZDP,

•

daňová uznateľnosť nákladov podľa § 19 ZDP,

•

správnosť uplatnenia ustanovení § 43 ZDP pri dani
vyberanej zrážkou,

•

odpočet daňovej straty podľa § 30 ods. 1 až 4 ZDP,

•

splnenie podmienok existencie prevádzkarne podľa
§ 4 ods. 5 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej
hodnoty (ďalej len „ZDPH“).

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2015.

13

•

zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou
povinnosťou podľa §16 ZDP,

•

predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych
hodnotách podľa § 17a ZDP,

•

vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 až 21 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,

•

sadzby dane za tovar podľa § 27 ZDPH,

•

osoby povinnej platiť DPH podľa § 69 ods. 12 ZDPH.

Valéria Morťaníková
vmortanikova@deloittece.com

Iné
Podujatia spoločnosti Deloitte

Dbriefs

Spoločnosť Deloitte pre Vás pripravila viaceré podujatia,
na ktoré sa môžete zaregistrovať na http://events.
deloitte.sk/.

Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs – živých webových
prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy.
Program nadchádzajúcich webcastov nájdete na týchto
odkazoch:

•• Deloitte DPH Akadémia - jeseň 2015 - Košice
8. októbra 2015, od 08:30, Hotel Ambassador,
Hlavná 101; 040 01 KOŠICE
Školenie o základných princípoch DPH pri tuzemských
a cezhraničných transakciách s praktickými príkladmi.
•• Deloitte DPPO Akadémia 2015 - Bratislava
9. októbra 2015, od 08:30, Deloitte,
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Školenie zamerané na problematiku posudzovania
transakcií z pohľadu dane z príjmov právnických osôb.
•• Jesenný farmaceutický seminár Deloitte - Bratislava
13. október 2015, od 9:30, Deloitte,
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava
Jesenná farmaceutická konferencia spoločnosti
Deloitte, ktorú otvorí náš špeciálny hosť Thomas
Hogan, svetový líder v sektore biotechnológií a
zdravotnej starostlivosti spoločnosti Deloitte.
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Dbriefs Veľká Británia
www.emeadbriefs.com
Globálne Dbriefs
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefswebcasts/upcoming-webcasts.html

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou
z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov:
Partner

Partner

Larry Human
lhuman@deloitteCE.com

Martin Rybár
mrybar@deloitteCE.com

Zdaňovanie spoločností

Slovenské účtovníctvo a IFRS

Pavol Berec
pberec@deloitteCE.com

Ľudmila Buzgová
lbuzgova@deloitteCE.com

Zdaňovanie fyzických osôb

Korean Desk

Ľubica Dumitrescu
ldumitrescu@deloitteCE.com

Kyu-Mann Huh
kmhuh@deloitteCE.com

DPH a clá

German Desk

Ján Skorka
jskorka@deloitteCE.com

Silvia Hallová
shallova@deloitteCE.com

Transferové oceňovanie

Právne oddelenie

Michal Antala
mantala@deloitteCE.com

Miroslava Terem Greštiaková
mgrestiakova@deloitteCE.com
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Tel.: +421 55 728 1811
Fax: +421 55 728 1827
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